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Criação  e Exposição de brinquedos 
artesanais 

 
• Brinquedos do livro Giramundo (Árvore de Livros) 

 

1. Jangadinhas pág. 46 

2. Caminhões de Caixas de Fósforos pág. 70 

3. Helicóptero de Carretel pág. 72 

4. Peteca pág. 78 

5. Figuras mágicas com barbantes pág. 110 

6. Cavalo de pau decorado pág. 144 

7. Helicóptero de Caixa de Fósforo pág. 192 

8. Paraquedas pág. 195 

 





Criação de brinquedos artesanais 
 

 

• Cada equipe deverá escolher e  apresentar outro 
brinquedo artesanal, além do brinquedo que foi 
sorteado no livro Giramundo. 



Estrutura do Trabalho 

• Em equipe. 

 

Etapas: 

 

a) Leitura coletiva sobre o brinquedo sorteado no 
livro Giramundo (biblioteca). 

b) Organização do processo de elaboração do 
brinquedo (em equipe, na biblioteca e sala de aula). 



Estrutura do Trabalho 

• Em equipe. 

c) Elaboração de uma história (narrativa) que inclui o 
brinquedo sorteado no enredo, considerando todos os 
conteúdos estudados de contextualização, elementos da 
narrativa e organização do texto. Duas versões. 

 
• A história deve ser escrita de caneta azul ou preta nas cores 

tradicionais. 

• A primeira versão (rascunho) e a segunda versão (texto definitivo) 

• O cabeçalho deve apresentar os nomes dos integrantes da equipe. 

• Entregar para a profa. 05/04 



Estrutura do Trabalho 

• Em equipe. 

 

d) Preparação e apresentação do protótipo de brinquedo. 

 

e) Organização final da apresentação / exposição dos 
brinquedos. 



Exposição e apresentação dos 
brinquedos 

• Data: 12/04 

 

• Organização da sala por equipe. 

• Apresentação dos brinquedos para visitantes 
(estudantes e professores) com base na descrição 
e história apresentada do brinquedo. 

 



Avaliação 
Critérios Pontuação 

Planejamento do trabalho (Individual e coletivo) 
Leitura do livro, organização do processo de elaboração do 
brinquedo, busca por soluções) 

1,0 

Apresentação do protótipo do brinquedo (coletivo) 0,5 

Apresentação do trabalho no evento (Exposição oral  - individual e 
coletiva) 

1,0 

Apresentação da 1ª versão da história (narrativa), incluindo o 
brinquedo da exposição. 

1,0 

Apresentação da 2ª versão da história (narrativa), incluindo o 
brinquedo da exposição. 
 

1,5 

Total: 5,0 pontos 
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